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Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21 

Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor:  

Motioner 

1. Inga motioner inkomna under perioden. 

Medborgarförslag 

2. Medborgarförslag om hundrastgård i Ransta, dnr 2020/1428 

Medborgarförslaget är inlämnat av Margareta Jonsson 

3. Medborgarförslag om utomhusgym i Stadsparken, dnr 2020/1459 

Medborgarförslaget är inlämnat av Lars Gustafsson 

4. Medborgarförslag om ett modernt utegym mellan dammarna och 

Åkraområdet, dnr 2020/1499 

Medborgarförslaget är inlämnat av Lena Vanberg 

5. Medborgarförslag om parkeringsplatser för trehjuliga fordon, dnr 

2020/1601 

Medborgarförslaget är inlämnat av Lotta Johansson Arnqvist 

Interpellationer 

1. Interpellation till skolnämndens ordförande om Likvärdighetsprincipen,  

dnr 2020/1618 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD) 

2. Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 

Likvärdighetsprincipen, dnr 2020/1618 

Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD) 
 

Frågor 

Inga inkomna frågor under perioden. 

~SALA iCi.11 KOMMUN 
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Medborgarförslag till kommunen 

Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontaktperson 

[elefon (även riktnummer) 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 

lnk. 2020 -10- 2 7 

Dpb:· 

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 

Datum och underskrift 



Förslag 

Att det byggs en hundrastgård i Ransta. 

Ransta är kommunens näst största ort och enligt jordbruksverket finns det 237 registrerade 

hundar i Ransta . Det är 28 % av invånarna. 

Sala har fått 3 stycken hundrastgårdar. 

I Sala finns det 2101 registrerade hundar, det är 16 % av invånarna som har hund. 

Vi behöver få en rastgård i Ransta så att man kan släppa sina hundar lösa på ett säkert sätt. 

Det finns flera grönområden som är kommunens mark som inte utnyttjas eftersom de sköts 

så dåligt av er. 

Vid heboplan finns en stor grönyta som klipps ca 2 ggr per sommar, den används inte av 

någon. 

Mellan Wibergsvägen och Hällbyvägen finns en grönyta som inte heller sköts om så den kan 

användas. 

Vi som bor i Ransta betalar lika mycket i skatt som de som de boende i Sala. 

Jag vet att vi kan använda rastgårdarna i Sala men att behöva ta bilen för att aktivera sin 

hund på ett säkert sätt känns inte som något bra alternativ, varken miljömässigt eller 

tidsmässigt. 



Sala Kommun 

Box 304, 733 25 Sala 

kommun .info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kontaktperson 

Medborgarförslag till kommuRen 

SALAl©i. · 
Kommunstyrelsens fö:valtning 

lnk. 2020 ,~ 11 - 0 5 

m~~-~ 

I Postort ("'" , { 

. .__) c \. C'\. 
Efternamn 

Utdelninasadress 

L 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

/' 

I 
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äa J J /) '{{ r [l rz '' lvte.U C /"- cl e ~ e d k ,i'kif q y ,, 

ock /i, ~\ l/ c LJ bor) h().v c),., DQ ~ 1/o M:. h~c~ 
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Motivering 
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Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 
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Bilagor 

D Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats . 

Underskrift 

Datum och underskrift 
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Medborgarförslag till kommunen · 

Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kontaktperson 

I Förnamn L c'.,,-
7 

(,_ 

J 

I Postort 

I Telefon (även,"-~ ----··' 

I E-postadress 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är {t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -11- 1 1 
Diarienr - I 
Dpb: 

/ af, lyctH a 7: ::Jli-{CL !:;:-c~e ;Je,_ , di ~cr~er,~/ ~kj_)m J~,')'}- b:,7 C/fJV4_')'Yc;J 
~ ,-1 ~Ct f O[ I? /~r f ' u;:o f7'Cu, / 1J · / d c ,~Jti., C-f1/ o 1'?tL_(cie/ dtc,._ V/ / t) _ 

V /J i a.. J u-1 o ffJ I> U J · oc -J/ 117 I e h_--rv?y a J / ;lr C.I) ,:0JJ ,t) f:?. ler. ///Cjy mm e-1 
dtt1.- vc1-l'fL cel? l;-t,_, //. OrYJr"icle I /JrJe/lc;? da1YJ1r1~/" / )c-;, e,'C- I; 
fJin{)JY){Ci~el cV'erJ rI/eN ?/6-cen/JJ , Z'.>cr ;;.Y},?cf / )ti.JI-{. 
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Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

D Förslag 

D Motivering 

Ditt medborgariörslag blir en offentlig handling 
När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 

Datum och underskrift 
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~SALA 
~ KOMMUN 

Medborgarförslag till kommunen 

Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 

Diarienr 

Dpb: 

Kontaktperson 

I Telefon {även riktnummer] 

L
E-pos . 

- • r •• • • - • • 

------- - -

roslnummer _ 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förslag 
,i D Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 

2020 .,12- 0 ~ 

ZöZ.O /l 6 ö l - / 

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 

\ - ·· , I 



Bilaga till medborgarforslag från Lotta Johansson Arnqvist gällande 
parkeringplatser for trehjuliga fordon. 

Vi befinner oss idag i samma situation när det gäller parkering av trehjuliga fordon som vi 
gjorde på 60-70 talet när allt fler skaffade bil. 

En allt större del av medborgarna använder sig _av olika trehjuliga fordonsmodeller -
trehjuliga elmopeder, trehjuliga permobiler, trehjuliga lastcyklar och trehjuliga cyklar. För 
den som bor i eget hus och har garage är det förmodligen inget problem att förvara sitt 
trehjuliga fordon. För den som bor i lägenhet är det betydligt svårare om man inte har en 
permobil utskriven som hjälpmedel. Om det finns cykelrum finns det ingen plats för 
trehjuling och heller inte möjlighet att låsa dem. 

Ett trehjuligt fordon behöver även kunna parkeras ute i den offentliga miljön - vid affärer, 
gallerian, vårdcentral osv. 

Att människor aktivt väljer att avstå från att köra bil är positivt. Dels för den som cyklar, dels 
för miljön. Alla initiativ från medborgarna som ger sådana vinster bör uppmuntras och 
underlättas. 

Av ovanstående skäl är det därför ytterst viktigt att denna fråga tas på allvar genom att 

· • Sala kommun behöver se över möjligheterna att ta fram cykelställ som trehjuliga 
fordon kan parkeras i det offentliga rummet. 

• Fastigheter med lägenheter behöver även de se över hur man kan ordna en trygg 
parkering för trehjuliga fordon. 

• Respektive parti i Sala kommun bör föra denna utvecklingsfråga vidare till riksdag 
och regering. 

Framtiden står inte och väntar - den är här nu. 

Lotta Johansson Amqvist 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 

lnk. 2020 -12- 0 9 

en 

Till Vård & omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Pettersson: 

Vård & omsorgsnämnden har tillsammans med Skolnämnden delat 
ansvar inom en rad områden. Ex har de båda Nämnderna 24 tim/dygn 
gemensamt ansvar för alla kommunens barn. 

Sala kommuns försärking omfattar alla barn, dygnet runt, alla årets 
365 dagar. 

Ex så tillhandahåller Skolnämnden idag Fritids till de vårdnadshavare 
som har råd att betala för sig. För övriga ex de som saknar ekonomisk 
möjlighet återstår endast alternativet att barnen, efter avslutad skoldag, 
lämnas helt utan uppsikt. 

Skolnämnden har gett samtliga skolor i Sala kommun uppdraget att 
efter skoldagens slut avvisa samtliga barn som inte är inskrivna på 
fritids dvs de barn som är i avsaknad av resursstarka vårdnadshavare, 
Oavsett ålder eller behov, avisas dessa barn från skolans område efter 
sista lektion. 

Det finns familjer som har fler än ett barn. Det finns familjer som 
endast har råd att betala fritidsplats för ett barn och där ett eller flera 
syskon i timmar varje dag dröjer sig kvar på skolans område enbart 
pga att det inte finns någon vuxen som kommer och möter upp efter 
skolans slut eller för den delen finns hemma och möter upp de elever 
som av egen förmåga kan ta sig hem. 

Varje skola har fått uppfinna sin egen "avvisningsmetod" då det 
saknas rutiner dvs ett helhetsgrepp i frågan. 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

Hur resonerar/agerar Vård & omsorgsnämndens i denna fråga ? 

Hur säkerställer/agerar Vård & omsorgsnämnden att alla 
kommunens barn tillförsäkras goda levnadsvillkor? 



verijedUJcthntenui-

I vilka bokslut redovisas de avvisade barnens behov? 

Hur har Vård & omsorgsnämnden resonerat utifrån Barns 
perspektiv, Barnperspektivet, Barnrättsperspektivet samt 
Barnkonsekvensanalysen när samverkans parten tillämpar 
avvisningsmetod? 

2012-11-08: KS beslutar. 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s 
barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet 
och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom 
barn checklista. 

Louise Eriksson (SD) 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -12- 0 9 

lnter ellation en 2 

Till Skolnämndens ordförande Bengt Larsson: 

Skolnämnden kan idag tillhandahålla Fritids till de vårdnadshavare 
som har råd att betala för sig. För övriga ex de som saknar ekonomisk 
möjlighet återstår endast alternativet att barnen, efter avslutad skoldag, 
lämnas helt utan uppsikt. 

Skolnämnden har gett samtliga skolor i Sala kommun uppdraget att 
efter skoldagens slut avvisa samtliga barn som inte är inskrivna på 
fritids ex de barn som är i avsaknad av resursstarka vårdnadshavare, 
Oavsett ålder eller behov, avis as dessa från sko lans område efter sista 
lektion. 

Det finns familjer som har fler än ett barn. Det finns familjer som 
endast har råd att betala fritidsplats för ett barn och där ett eller flera 
syskon i timmar varje dag dröjer sig kvar på skolans område enbart 
pga att det inte finns någon vuxen som kommer och möter upp efter 
skolans slut eller för den delen finns hemma och möter upp de elever 
som av egen förmåga kan ta sig hem. 

Varje skola har fått uppfinna sin egen "avvisningsmetod" då det 
saknas rutiner dvs ett helhetsgrepp i frågan. 

Sala kommuns försärking har alla barn försäkrade dygnet runt alla 
årets 3 6 5 dagar. 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

Vart återfinns Likvärdighetsprincipen i Skolnämndens 
ställningstagande? 

Ökar denna form av Likvärdighetstillämpning möjligheterna för att 
alla barn tillförsäkras goda levnadsvillkor? 

I vilka bokslut redovisas de avvisade barnens behov? 

Hur många kränkningsanmälningar i detta ärende har erbjudits, 
upprättats och lämnats in för dessa barn? 



tJeri_jeMIMh-atent1v 

Hur har Skolnämnden resonerat utifrån Barns perspektiv, 
Barnperspektivet, Barnrättsperspektivet samt 
Barnkonsekvensanalysen när man tillämpar avvisningsmetod? 

2012-11-08: KS beslutar. 

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s 
barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet 
och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom 
barn checklista. 

Louise Eriksson (SD) 
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